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Door het dalend aantal landbouwers vervreemden mensen steeds meer van land- 
en tuinbouw en van hun voedselproductie. Om het draagvlak voor landbouw te 
verhogen zijn heel wat initiatieven nodig onder meer landbouweducatie. Dit 
maatschappelijk draagvlak is dermate belangrijk voor het goed functioneren van de 
sector dat we het als doelstelling hebben opgenomen in ons provinciaal 
landbouwbeleid.

Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen  ontwikkelt en stimuleert 
duurzame landbouw als drager van een innoverende economische speerpuntsector, 
met name het agrocomplex.

 Het landbouwbeleid van de provincie Antwerpen wil:
 Kennis en expertise binnen de landbouwsector verhogen om via 

ondernemerschap en innovatie de transitie naar een duurzaam agrocomplex 
te stimuleren

 Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw als drager van een innoverend 
agro-complex vrijwaren en verbeteren door het toepassen van zuinig 
ruimtegebruik

 Duurzame landbouw promoten om het maatschappelijk draagvlak voor een 
innoverend agrocomplex te verhogen

Om de werking rond landbouweducatie op Hooibeekhoeve een extra boost te 
geven, willen wij eenmalig de dotatie verhogen om volgend project te realiseren.

Project Landbouweducatie Hooibeekhoeve

1) De realisatie van één kwalitatief landbouweducatief netwerk waarbij ingezet 
wordt op communicatie en promotie van het provinciaal plattelandseducatief 
aanbod (1 postercampagne, 5 leerkrachtendagen en 1 event op de 
Agridagen)

2) Teach de teachers (educatie voor de landbouwers zelf door 50 huisbezoeken, 
50 startpakketten, 1 jaarlijkse basisvorming en 2 jaarlijkse thematische 
vormingen)



We willen de plattelandseducatie in de provincie Antwerpen professionaliseren. Dit 
willen we bereiken door het uitbouwen en ondersteunen van een lerend netwerk 
van boerderijen op provinciaal niveau die aan landbouweducatie voor kleuters, LO 
en/of SO (willen) doen. Het provinciaal landbouweducatief netwerk is dé basis. 
Continuïteit naar promotie (via o.a. de website www.boerderijbezoek.be) en 
educatieve ondersteuning voor landbouwers (via o.a. de basisvorming) wordt 
gegarandeerd, ook na afloop van het project. Vanuit de basis zetten we in op 
communicatie en promotie van het provinciaal plattelandseducatief aanbod en op 
teach de teachers (educatie voor de landbouwers zelf). Onder promotie en 
communicatie verstaan we de ontsluiting van het landbouweducatief aanbod op een 
eigen provinciale website met een daarbij samen horende communicatiecampagne 
(meer info verder). Educatieve ondersteuning voor de landbouwers, of teach the 
teachers, is een belangrijk middel om onze basisdoelstelling – een kwalitatief lerend 
netwerk van educatieve boerderijen - te bereiken. Immers, een boerderijbezoek op 
maat van het bedrijf én op maat van de bezoekers zorgt voor een tevreden 
leerkracht, leerlingen én landbouwer. Een tevreden leerkracht komt bovendien elk 
schooljaar terug. Inzetten op kwaliteit doen we door een algemene 
kwaliteitsborging: we brengen elke geïnteresseerde landbouwer een bezoek bij 
toetreding tot het lerend netwerk (afstemmen verwachtingen en kwaliteitscontrole 
naar veiligheid, hygiëne, imago, …). We voorzien een startpakket landbouweducatie 
voor elke landbouwer die lid wordt van het netwerk. We organiseren jaarlijks 1 
basisvorming voor het onthaal van nieuwe bedrijven binnen het lerend netwerk. 
Daarnaast organiseren we per jaar twee thematische vormingen verspreid over de 
provincie Antwerpen die ingaan op de noden die leven binnen het lerend netwerk 
(bvb. bezoek best practices bedrijven, leeftijdspecifiek, voor- en naverwerking, …)

Onder promotie en communicatie verstaan we de ontsluiting van het 
landbouweducatief aanbod op een eigen provinciale website 
www.bezoekdeboerderij.be met een daarbij samenhorende 
communicatiecampagne. We richten ons in de eerste plaats naar het onderwijs in 
de provincie Antwerpen (d.i. leerkrachten van het kleuter-, lager en secundair 
onderwijs en leerkrachten-in-spe) en naar landbouwers die aan educatie (willen) 
doen, maar uiteraard is www.bezoekdeboerderij.be ook toegankelijk voor het grote 
publiek. De provinciale website voor plattelandseducatie zal een achterliggend 
reservatiesysteem bevatten dat aansluit op de databank van TPA (Toerisme 
Provincie Antwerpen). Zo zullen de educatieve Antwerpse landbouwbedrijven niet 
alleen gepromoot kunnen worden op de eigen website, maar zullen ze ook kunnen 
verschijnen op TPA-websites en publicaties, Uit-in-Vlaanderen-websites en 
publicaties, NME/EDO-websites en publicaties, enz. De brede ontsluiting van het 
landbouweducatief aanbod naar een breed publiek (waarbij we in de toekomst ook 
linken kunnen leggen tussen landbouweducatie, hoeve- en streekproducten, de 
beleverij, …) is de bredere toekomstvisie. www.bezoekdeboerderij.be zal, naast het 
automatisch reservatiesysteem en de databankmogelijkheden, een webpagina met 
sprekende foto en wervende tekst van elke educatieve boerderij bevatten. De 
communicatiecampagne die leerkrachten enerzijds en landbouwers anderzijds warm 
moet maken voor het landbouweducatief netwerk en de bijhorende website bestaat 
uit volgende acties:

1) Voor leerkrachten: postercampagne in de Antwerpse scholen in samenwerking 
met NME/EDO met als doel zoveel mogelijk buitenactiviteiten, waaronder 
boerderijen, aan te bieden (“Kom naar buiten en ontdek het platteland, de boerderij 
of de natuur achter de hoek”)
2) Voor leerkrachten: 5 leerkrachtendagen organiseren verspreid over de provincie 
Antwerpen in samenwerking met NME/EDO met als doel buitenactiviteiten, 
waaronder boerderijen, en de combinatiemogelijkheden ervan (boer en bos, boer 
en platteland, boer en …) te promoten
3) Voor landbouwers: feestelijke aftrap van het lerend netwerk en de website op de 
provinciale stand van de Agridagen 2018 (Ravels, februari) waarbij we 



landbouweducatie in de kijker zetten op de provinciale stand en eventueel een 
workshop/seminarie organiseren met en voor landbouwers die aan educatie (willen) 
doen.

In zitting van 22 juni 2017 besliste uw raad de personeelskosten voor de dienst 
landbouw- en plattelandsbeleid te verhogen met 70.691 euro voor de aanwerving 
van een adviseur (verbrede) landbouw. Aangezien om praktische redenen deze 
aanwerving in 2017 niet zal kunnen doorgaan, kiezen we er voor de middelen 
voorzien voor 2017 in te zetten voor dit project.

1. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 
Uitgaven. 

De exploitatie uitgaven van het beleidsdomein Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid (schema B2) blijven gelijk. Het gaat om een verschuiving van 
personeelskosten naar dotatie.

1) De Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen: niet-vastbenoemd 
personeel onder de budgetsleutel 0530/62020000 (ramingsnummer 
2017002132) worden in 2017 verminderd met 70.691 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33.
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
A Lonen en wedden DLP

2) De dotatie aan Hooibeekhoeve onder de budgetsleutel 0530/64900000 
(ramingsnummer 2017160011) wordt in 2017 vermeerderd met 70.691 
EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 3 van 33
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten
AP Stimuleren van innovatie en ondernemerschap
A Uitbetaling dotatie Hooibeekhoeve

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 
budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 
budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:



Binnen het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van APB Hooibeekhoeve met 
70.691 EUR 

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 met 70.691 EUR


